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Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk

HHíírrmmoorrzzssáákk

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

Kiadó:
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Felelős kiadó:
Veress Balázs igazgató

Szerkesztők:
Bacsó Zsolt, Antal Balázs, Daniel Swartz

Fotók, grafikák:
Antal Balázs, Boda Gábor, Rózsa Sándor,

Virók Viktor, ANPI Archiv, pixabay.com, tirek.hu

Leiratkozás a hírlevélről:
Írjon egy LEIRATKOZÁS tárgyú üzenetet a

webnews.anp@gmail.com címre!

Jósvafő, 2015

KKiieemmeellttaajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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„„JJÚÚLLIIUUSS AA BBAARRAADDLLAA--BBAARRLLAANNGG HHÓÓNNAAPPJJAA””
„„VVIILLÁÁGGÖÖRRÖÖKKSSÉÉGG 2200””
A Baradla-barlang bármely kivilágított szakaszát júliusban

felkereső és regisztráló látogató a hónap végén ajándéksorsoláson
vesz részt. 20% kedvezmény a felnőtt jegy árából (100 Ft-ra kerekítve) a
naponta indulótúrák esetében. A túrajegy mellé garantált ajándékot adunk.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

AAZZ AAGGGGTTEELLEEKKII--KKAARRSSZZTT „„EELLŐŐHHEEGGYYEEII”” –– AA GGAALLYYAASSÁÁGG
Útvonal: Aggtelek-Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-
Szinpetri.

Találkozó: Aggtelek, templomtoronnyal szemközti parkoló, reggel 900

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb július 15-ig) indul, min. 10 fő jelentkezése vagy 10 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. A visszautazásról az ANPI
gondoskodik.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő – teljes árú, 1200 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 1000 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2500 Ft/család.

További információért látogasson el weboldalunkra!

SSZZLLOOVVÁÁKK--KKAARRSSZZTT -- AAGGGGTTEELLEEKKII--KKAARRSSZZTT
KKEERRÉÉKKPPÁÁRRTTÚÚRRAA
A Szlovák-karszt Kerékpárklub (Gömörhorka) és az Aggteleki

Nemzeti Park Igazgatóság közös szervezése.

Találkozó: Aggtelek, Tourinform előtt, 830-kor.

Útvonal: Aggtelek – Jósvafő – Szelce-völgy – Szelcepuszta – Patkós-völgy – Ménes-völgy –
Szalamandra-ház – SK/HU határ – Vidomájpuszta – Jablonca – Szilice – Gombaszög - Gömörhorka

Útvonal hossza: 80 km, melynek 25 %-a terep.

Nevezési díj: 5 € v. 1500 Ft, amely ellátást foglal magába a túra közben a Szalamandra-háznál, és a túra
végén, a falunapok keretében Gömörhorkán.

További információért látogasson el weboldalunkra!

KKiieemmeelltt aajjáánnllaattuunnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/julius-18-az-aggteleki-karszt-elohegyei-a-galyasag
http://www.anp.hu/hu/julius-25-szlovak-karszt-aggteleki-karszt-kerekpartura
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AAZZ ““ÉÉVV VVAADDVVIIRRÁÁGGAA””--II 22001155--BBEENN AA
TTOOLLLLAASS SSZZEEGGFFÜÜVVEEKK
Szokatlan módon az év vadvirága 2015-ben nem
egy növényfaj, hanem egy fajcsoport lett, amit
fehér szegfüvek vagy tollas szegfüvek néven
(Dianthus Sect. Plumaria) szoktunk emlegetni. A
hazánkban előforduló tollas szegfüvek
egymáshoz nagyon hasonlóak, nehezen
elkülöníthetők, és ez indokolja együttes
kezelésüket. A csoport azonban jól felismerhető,
hiszen a többi hazai szegfűtől eltérően
fehér és tollasan rojtos szélű
szirmaik vannak.

A hazai tollas szegfüvek több
fajt foglalnak magukban: a kései
szegfűt (Dianthus serotinus), a
balti szegfűt (D. arenarius), az István
király-szegfű (D. regis-stephani), a Lumnitzer-
szegfű (D. lumnitzeri) és a korai szegfűt (D.
praecox).
Az ide tartozó szegfüvek tömött párnát
képeznek, számos meddő hajtással, levelük
szürkészöld. Virágaik a 15–45 cm magas száruk
csúcsán és oldalágain rendszerint magánosan
állnak. Szirmuk fehér, hosszan rojtos-sallangos.
Kertekben ültetett rokonuk a tollas szegfű
(Dianthus plumarius), melynek gyepje szintén
dekoratív, tollas virágai fehérek vagy
rózsaszínűek lehetnek.

Az országban sokfelé előfordulnak, de míg a
kései szegfű és a balti szegfű
homokterületeinken él, addig a többi faj a
Középhegység sziklagyepeiben elterjedt. A kései

szegfű a Duna–Tisza-közének homokbuckáin
gyakori, míg a balti szegfű csak a Bakonyalján, a
fenyőfői ősfenyvesben fordul elő. Hasonló eltérés
mutatkozik a sziklalakó tollas szegfüveink
elterjedésében is: a Dunántúli-középhegységben
élő István király-szegfű a Keszthelyi-hegységtől a
Budai-hegységig nyílt dolomit-sziklagyepekben
gyakori és megvan Vác mellett a Naszályon is, a
korai szegfű csak a Bükk és a Tornai-karszt
néhány pontján fordul elő, a Lumnitzer-szegfű

elterjedéséről pedig elég
ellentmondásosak az ismereteink.

Hasonló megjelenésű
szegfűfajok a környező
országok hegyvidékein is élnek

így a Balkánon és a Déli-
Kárpátokban az al-dunai szegfű (D.

petraeus), a Keleti-Kárpátokban a
tűlevelű szegfű (D. spiculifolius), a Tátra
mészkőszirtjein a nálunk is megtalálható korai
szegfű (D. praecox) az Alpokban pedig a francia
szegfű (D. monspessulanus).

Elkülönítésük nem csak az érdeklődők,
természetjárók számára nehéz, de a szakemberek
számára is komoly feladat. Ebben nem csak a
fajok morfológiai hasonlósága, hanem magyar és
tudományos elnevezéseik kissé kaotikus mivolta
is nagy szerepet játszott és játszik. Elég csak
megemlíteni, hogy nevüknek ellentmondóan
májustól a fagyokig találhatunk virágzó
példányokat mind a korai-, mind a kései szegfű
állományaiban. A csoporton ma is folyó
kutatások eredményeként ismereteink további

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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bővülésére, a fehér szegfüvek Kárpát-medencei
evolúciójának feltárására számíthatunk.

Mivel minden fehér szegfüvünk kis elterjedésű,
endemikus növény, illetve a balti szegfű nálunk
reliktumként fordul elő, ezért hazánkban minden
fajuk védett: a sziklalakó szegfüvek 1982 óta
állnak védelem alatt, jelenleg fokozott védelem
alá esnek; természetvédelmi értékük 10000 Ft. A
két homoki faj közül a balti szegfű 1982 óta, a
kései szegfű pedig 1996 óta védett; jelenleg is
védettek, természetvédelmi értékük 5000 Ft.

Mindegyik fehér szegfüvünket élőhelyük
megszűnése, leromlása veszélyezteti leginkább.
Bár többségében védett területeken fordulnak
elő, állományaikra komoly veszélyt jelent a(z
egyébként illegális) terepmotorozás. Védelmük
érdekében úgy tudjuk a legtöbbet tenni, ha
természetes élőhelyeiket nem háborgatjuk és
ügyelünk arra, hogy más is így tegyen.
Weboldalunkon fotókat is láthat ezekről a
csodálatos növényekről.
Barina Zoltán, evvadviraga.hu

MMEEGGÚÚJJUULLTT AAZZ AANNPP..HHUU
2015. 06. 19-én, pénteken, több mint fél éves
munka után elindítottuk új turisztikai oldalunkat.
Nem csak új külsőt kapott az anp.hu, de tartalma
is kibővül. Bár egyes funkciók még mindig
fejlesztés alatt állnak, hamarosan a teljes oldalt
használatba vehetik az látogatóink. A teljesség
igénye nélkül néhány új funkció, melyek
hamarosan elérhetővé vállnak: A túrázás
szerelmeseinek túraút adatbázissal, és útvonal

tervezővel készülünk. A helyi termékeket
keresőknek termékút katalógust tervezünk. A
csoporttal, több napra érkezőknek az előzetes
árkalkulációt szeretnénk megkönnyíteni ár
kalkulátorunkkal. Szeretnénk látogatóink
élménybeszámolóit is megjeleníteni oldalunkon,
ahova mindenki beküldheti saját írásait, és akár
fotóit is. Ha még nem látta, látogassa meg
weboldalunkat, az új anp.hu-t.

NNEE HHAAGGYYJJAA OOTTTTHHOONN MMIISSKKOOLLCC PPAASSSS
KKÁÁRRTTYYÁÁJJÁÁTT!!
Miskolc Pass kártyával rendelkező látogatóink
20% kedvezménnyel válthatják meg teljes árú
(felnőtt) belépőiket a Baradla-barlang Vörös-tói
túrájára. További információért kérjük látogasson
el weboldalunkra.

HHíírrmmoorrzzssáákk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu
http://www.anp.hu/hu/az-ev-vadviraga-i-2015
http://www.anp.hu/hu/ne-hagyja-otthon-miskolc-pass-kartyajat
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„Július a Baradla-barlang hónapja” „Világörökség 20”
A Baradla-barlang bármely kivilágított szakaszát júliusban
felkereső és regisztráló látogató a hónap végén

ajándéksorsoláson vesz részt. 20% kedvezmény a felnőtt jegy árából
(100 Ft-ra kerekítve) a naponta indulótúrák esetében. A túrajegy mellé garantált
ajándékot adunk.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Forró nyári naplementék
A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a
naplementében, közben megtapasztalhatjuk az elalvó és

egyben ébredő természet hangjait, neszeit.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1900

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Forró nyári naplementék
A Baradla-tető kilátópontjáról gyönyörködhetünk a
naplementében, közben megtapasztalhatjuk az elalvó és

egyben ébredő természet hangjait, neszeit.

Helyszín: Aggtelek, Baradla-tető.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1900

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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A természet templomában
Ahogyan a természet elcsendesedik, csendesedjen el lelkünk is.
A szakvezetett séta a műemlék református templomig tart.

Helyszín: Aggtelek.

Találkozó: Aggtelek, Baradla-barlang fogadótérsége, Tourinform előtt, 1900

Hossza, időtartama: 4 km, 2 óra.

A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Az Aggteleki-karszt „előhegyei” – a Galyaság
Dimbes-dombos tájon, eldugott mesefalvakon keresztül vezet
az utunk.

Útvonal: Aggtelek-Égerszög-Teresztenye-Tornakápolna-Szinpetri.

Találkozó: Aggtelek, templomtoronnyal szemközti parkoló, 900

Hossza, időtartama: 16 km, 5 óra.

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb július 15-ig) indul, min. 10 fő jelentkezése vagy 10 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő. A visszautazásról az ANPI
gondoskodik.

Részvételi díj: 1500 Ft/fő – teljes árú, 1200 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 1000 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2500 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a Rákóczi-
és a Vass Imre-barlangban is.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

„Nyárközepe” Játszóház
Helyszín: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont.

A részvétel ingyenes.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

A természet patikája
A Vörös-tó körül tett rövid sétánk során gyógynövényekkel
ismerkedhetünk és hallhatunk azok gyógyhatásairól is.

Helyszín: Vörös-tó és környéke – Aggtelek és Jósvafő között

Találkozó: Vörös-tói látogatóközpont – Aggtelek és Jósvafő között, 900

Hossza, időtartama: 1,5 km, 2 óra

A túra előzetes bejelentkezéssel (legkésőbb július 24-ig) indul, min. 5 fő jelentkezése vagy 5 egész jegy
megváltása esetén. A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.

Részvételi díj: 1000 Ft/fő – teljes árú, 700 Ft/fő – min. 10 fős csoport esetén, 500 Ft/fő – diák, nyugdíjas,
2000 Ft/család.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

Szlovák-karszt-Aggteleki-karszt kerékpártúra
A Szlovák-karszt Kerékpárklub (Gömörhorka) és az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság közös szervezése.

Találkozó: Aggtelek, Tourinform előtt, 830-kor.

Érkezés gömörhorkai Kövirózsa Panzió 1500 körül.

Útvonal: Aggtelek – Jósvafő – Szelce-völgy – Szelcepuszta – Patkós-völgy – Ménes-völgy –
Szalamandra-ház – SK/HU határ – Vidomájpuszta – Jablonca – Szilice – Gombaszög Gömörhorka

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
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Útvonal hossza: 80 km, melynek 25 %-a terep.

Nevezési díj: 5 € v. 1500 Ft, amely ellátást foglal magába a túra közben a Szalamandra-háznál, és a túra
végén, a falunapok keretében Gömörhorkán.

Szállítási lehetőség: Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a túrára jelentkezőket és kerékpárjaikat
elszállítja a túra végén Gömörhorkáról Aggtelekre.
A szállítás díja 500 Ft/fő+kerékpár/út.

Előzetes jelentkezést kérünk július 22-ig az információnál megadott címre.

Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com

St. Martin koncert a Baradlában
Helyszín, időpont: Aggtelek, Baradla-barlang, 1800

Jegyár: 4900Ft

12 éves kor alatt ingyenes!

További információért keresse fel weboldalunkat.

Családi Nap - 30 éves az Aggteleki Nemzeti Park
Vetítettképes előadás, kézműves foglalkozás.

Helyszín, időpont: Jósvafő, Kúria Oktatóközpont, 1000

Részvételi díj: 500 Ft/család.

Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu

PPrrooggrraammaajjáánnllóó

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site
http://www.anp.hu/hu/st-martin-koncert-a-baradlaban
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Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.

Kombinált túra kedvezmények
Azok a vendégeink részesülhetnek kedvezményes ajánlatunkban, akik a naponta
látogatható barlangokat, barlangrészeket, egymást követő két napon belül
megtekintik. Az első helyen megváltott és lekezelt belépőjegyet a második
helyszínen be kell mutatni!
Az akcióban a „Naponta induló túrák” vesznek részt!
Pótjegy váltható a standard "Felnőtt" és "Kedvezményes" jegyhez, az
"Óvodás/kísérőjegyhez", a "Családi" valamint az "Osztálykirándulás csoportjegyhez"
nem. Azok a látogatók, akik valamely előzetes bejelentkezéssel látogatható
túrán vesznek részt, a Rákóczi- vagy a Vass Imre-barlang megtekintésekor
kedvezményes belépőjegy váltására jogosultak, melynek mértéke 50%.
A kedvezményt csak a standard felnőtt illetve kedvezményes (diák, nyugdíjas)
jegyre lehet érvényesíteni, a családi, kombinált illetve az osztálykirándulás
csoportjegyre nem.
A kedvezmény a hosszútúra időpontja előtt vagy után számított 2 napig érvényes.

A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
kombinált túra kedvezményt.

A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

Az Edelényi Kastélysziget látogatói 20% kedvezményt vehetnek igénybe naponta
induló barlangtúráink árából. Azok, akik először valamelyik barlangtúránkon
vesznek részt, a Kastélyszigetre válthatnak belépőt 20%-os kedvezménnyel.

Miskolc Pass kártyával rendelkező látogatóink 20% kedvezménnyel válthatják
meg teljes árú (felnőtt) belépőiket a Baradla-barlang Vörös-tói túrájára.

ÁÁllllaannddóó aakkcciióóiinnkk

https://www.facebook.com/pages/Aggteleki-Nemzeti-Park/117404968312929
http://anp.hu/hu/mainpage/site



